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Zachovanie kultúrnych hodnôt
RAIFFEISEN BANKA PODPORÍ:
 organizovanie spoločenských, kultúrnych aktivít, podujatí, na ktorých budú môcť vystúpiť
hudobné a tanečné skupiny, kluby či telesá, ako aj ich hostia,
 prezentáciu hudobných a tanečných skupín, klubov či telies v komunite,
 materiálno-technické vybavenie, ktoré bude slúžiť na podporu hudobných a tanečných
skupín, klubov či telies (hudobné nástroje, kulisy, kroje hudobných a tanečných
amatérskych telies či skupín).
PRIHLASOVANIE PROJEKTOV:
od 2. 10. do 15. 11. 2017
HLASOVANIE:
od 1. 12. do 31. 12. 2017
VYHLÁSENIE VYBRANÉHO PROJEKTU:
2. 1. 2018
KTO MÔŽE ŽIADAŤ O FINANČNÝ PRÍSPEVOK?
 materské, základné a stredné školy,
 mimovládne neziskové organizácie,
 mesto alebo obec,
 verejné inštitúcie, ktoré svojou činnosťou vykonávajú verejnoprospešný účel.
Bližšie info: https://www.raiffeisen.sk/sk/o-banke/gesto-pre-mestozachovanie-kulturnych-hodnot.html

Fond na podporu umenia predstavil
štruktúru podpornej činnosti na rok 2018
Fond na podporu umenia predstavil novú Štruktúru podpornej činnosti na rok 2018, ktorú Rada
Fondu na podporu umenia schválila dňa 21.9.2017 na svojom 13. zasadnutí.
Dokument štruktúry obsahuje známe, ale aj nové programy s upravenými podmienkami.
Na strane 157 je uvedený predbežný harmonogram výziev pre všetky podprogramy podpornej
činnosti.
Celé znenie dokumentov nájdete v časti Dokumenty - Predpisy upravujúce podpornú činnosť.
Bližšie info: http://fpu.sk/sk/oznamy#c354

Výzva č. 1/2018
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č.
1/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
- 1.1.3 Prehliadky, festivaly, súťaže - divadlo,
- 1.1.4 Aktivity nezávislých divadiel a divadelných zoskupení,
- 1.1.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - divadlo,
- 1.2.2 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
- 1.2.3 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
- 1.2.4 Medzinároné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.2 Festivaly, súťaže, koncerty - klasická a experimentálna hudba,
- 1.6.2 Medziodborové podujatia.
- 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility - medziodborové projekty, výskumné a
vzdelávacie aktivity,
- 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,

- 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 19.10.2017. Žiadateľ je povinný
podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy
najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).
Bližšie info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/346-vyzva-c-1-2018

Dotačný systém Ministerstva kultúry
Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 1 písm. c)
zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len „zákon“)
zverejňuje
v rámci účelu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva výzvu na predkladanie žiadostí
na podporu projektov zameraných na podporu projektov systematického prístupu k ochrane
národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy
a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového
kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie,
publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami.
1. Účel poskytnutia dotácie:
Ministerstvo môže v príslušnom rozpočtovom roku poskytnúť dotáciu zo štátneho rozpočtu
na podporu ochrany, obnovy a rozvoja kultúrneho dedičstva.
Dotácie v rámci dotačného systému ministerstva sa na účel, ktoré pomenúvajú účel podľa
prvej vety, poskytujú v programe Obnovme si svoj dom.
V rámci programu Obnovme si svoj dom sa výzva otvára pre tieto podprogramy:
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva.
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany
pamiatkového fondu.
podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine
Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,
je 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 25. november 2017 (vrátane).
Bližšie info: http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2018-31a.html

Lektori/asistenti výučby anglického jazyka z USA pre slovenské
stredné školy 2018 - 2019
Fulbrightova komisia umožňuje slovenským stredným školám uchádzať o lektora/asistenta výučby
anglického jazyka na školský rok 2018-2019.
Lektori/asistenti výučby angličtiny majú ukončené bakalárske štúdium (V USA je bakalárske
štúdium štvorročné) v oblastiach ako napr. angličtina, história, americká literatúra, výučba
angličtiny ako cudzieho jazyka/lingvistika. Okrem toho sa vyžaduje aj praktická skúsenosť s
vyučovaním amerických reálií alebo anglického jazyka.
Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom nástup na školu je na
začiatku školského roka. Znalosť slovenského jazyka sa nevyžaduje.
Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 vyučovacích
hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť
prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie.
Komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká
žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné povolenie a všetky záležitosti spojené
s pobytom v SR vybavuje Komisia.

Na základe finančných prostriedkov, ktoré má Komisia na školský rok 2018-2019 k dispozícii, môže
do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta. Uprednostňované budú školy, ktoré doteraz
nemali možnosť zúčastniť sa tohto programu. Dôležitým aspektom je aj počet anglicky hovoriacich
pedagógov na škole, nielen učiteľov angličtiny, ale aj ostatných zamestnancov školy, s ktorými by
lektor/asistent mohol komunikovať.
V prípade záujmu o lektora/asistenta je potrebné podať žiadosť elektronicky do 24. novembra
2017 na adresu office@fulbright.sk.
Bližšie info: http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/194-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-pre-slovenske-stredneskoly-2016-2017

29. výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na
zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo
chránených území a zelenú infraštruktúru s kódom OPKZP-PO1SC131-2017-29
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja
environmentálnej infraštruktúry
Špecifický cieľ:
1.3.1 Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb mimo chránených území a
zelená infraštruktúra
Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC131-2017-29
Dátum vyhlásenia: 29. 09. 2017
Financovanie projektu: 85% (Kohézny fond) + 10% (Štátny rozpočet) + 5% (spoluúčasť
prijímateľa)
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 31. 12. 2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 31. 03. 2018
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
- štátna rozpočtová a štátna príspevková organizácia v
zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP
SR“) s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody,
- vlastníci alebo užívatelia pozemkov mimo chránených území bez ohľadu na ich právnu formu,
okrem fyzických osôb, ktoré nie sú oprávnené na podnikanie.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 1.3.1 Zlepšenie stavu ochrany druhov a biotopov a posilnenie
biodiverzity, najmä v rámci sústavy Natura 2000 je pre túto výzvu oprávnená nasledovná aktivita:
B. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov a ich služieb prostredníctvom ich revitalizácie,
obnovy a budovania zelenej infraštruktúry.
V rámci uvedenej aktivity bude podpora zameraná na nasledovné podaktivity:
1. Zachovanie a obnova biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území
2. podpora prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni
3. spracovanie dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej
úrovni.
Minimálna výška príspevku na projekt sa nestanovuje.
Maximálna výška príspevku na projekt je 2 mil. EUR, s výnimkou podaktivity 3. Spracovanie
dokumentov územného systému ekologickej stability na regionálnej a miestnej úrovni (v rámci tejto
podaktivity sa maximálna výška príspevku na projekt nestanovuje).
Bližšie
info:
http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/29-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-nfp-zameranej-nazachovanie-a-obnovu-biodiverzity-a-ekosystemov-a-ich-sluzieb-mimo-chranenych-uzemi-a-zelenu-infrastrukturu-s-kodomopkzp-po1-sc131-201/

30. Výzva zameraná na zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie
využívania OZE v podnikoch ( OPKZP-PO4-SC421-2017-30 )
Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v podnikoch
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Dátum vyhlásenia: 29.09. 2017
Financovanie projektu: 85% (EFRR) + 15% (spoluúčasť prijímateľa)
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1: 14. 12. 2017
Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2: 14. 02. 2018
Oprávnenosť žiadateľa:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:
- fyzické alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené na podnikanie podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b)
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, t.j.:
1.osoby zapísané v obchodnom registri,
2.osoby, ktoré podnikajú na základe živnostenského oprávnenia, ktoré podnikajú v priemyselných
odvetviach a v službách nadväzujúcich na tieto odvetvia, pričom takýto predmet podnikania majú
uvedený v príslušnom registri najneskôr k 1. januáru 2015.
Oprávnenými žiadateľmi v rámci tejto výzvy sú mikro podniky, malé a stredné podniky.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci Špecifického cieľa 4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania OZE v
podnikoch sú oprávnené nasledovné aktivity:
A. Zabezpečenie energetických auditov v MSP
B. Implementácia opatrení z energetických auditov
V rámci aktivity B bude podpora zameraná na realizáciu opatrení vyplývajúcich z energetických
auditov, a to na:
1.rekonštrukciu a modernizáciu stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb na to
nadväzujúcich za účelom zníženia ich energetickej náročnosti.
2.rekonštrukcia a modernizácia existujúcich energetických zariadení za účelom zvýšenia
energetickej účinnosti a zníženia emisií skleníkových plynov.
3.rekonštrukcia a modernizácia systémov výroby a rozvodu stlačeného vzduchu;
4.zavádzanie systémov merania a riadenia, vrátane energetických a environmentálnych
manažérskych systémov, najmä EMAS, v oblasti výroby a spotreby energie za účelom zníženia
spotreby energie a emisií skleníkových plynov (opatrenie môže byť realizované iba v kombinácii s
inými opatreniami);
5.výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov energie, resp. rozvodov energetických médií;
6.modernizácia a rekonštrukcia systémov vonkajšieho osvetlenia priemyselných areálov, ale len
spolu s inými opatreniami na zníženie spotreby elektriny v podniku;
7.iné opatrenia, ktoré prispievajú k znižovaniu spotreby primárnych energetických zdrojov
(nevzťahujúce sa na body 1 až 6)
Minimálna výška NFP na projekt je 20 000 EUR.
Maximálna výška žiadaného príspevku je 200 000 EUR.
Bližšie info: http://www.op-kzp.sk/obsah-vyzvy/30-vyzva-zamerana-na-znizenie-energetickej-narocnosti-a-zvysenievyuzivania-oze-v-podnikoch-opkzp-po4-sc421-2017-30/

Roadshow 2017
Priblížiť mladým ľuďom problematiku financovania rozličných projektov z Európskych
štrukturálnych a investičných fondov je cieľom aktivity Roadshow 2017. Súťaž je určená pre
študentov tretích ročníkov stredných škôl, ktorí vypracujú projektový zámer.
Vypracovaný projektový zámer, ktorý študenti pripravia a odošlú do 31.12.2017, bude hodnotený
odbornou komisiou, posúdený a ocenený. Zámer by mal odrážať aktuálne možnosti a potreby
regiónu, ktorý škola reprezentuje.
Účastníci Súťaže

Súťaž bude organizovaná na stredných školách a stredných odborných školách a budú do nej
zapojení študenti tretích ročníkov týchto škôl Účastníkom Súťaže sú všetci Súťažiaci a zúčastnené
stredné školy a stredné odborné školy.
Termíny
Prihlásenie družstiev: pri predložení projektového zámeru
Predloženie projektového zámeru: do 31.12.2017
Hodnotenie: do 31.1.2018
Výber tovaru: do 15 pracovných dní od oznámenia výsledkov
Odovzdanie výhier - školám: do 30.9.2018
- členom družstiev: do 31.3.2018
Bližšie info: http://www.partnerskadohoda.gov.sk/roadshow-2017-dolezite-informacie-pre-studentov-a-skoly/

Program O krok vpred
Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť k skvalitneniu starostlivosti o ľudí
s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na
zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím, alebo dlhodobo
chorých. V snahe zefektívniť našu pomoc spolupracujeme s Nadáciou Adeli, ktorá pomáha
pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä deťom a dospelým
postihnutými detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom
podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať im na liečbu v Adeli Medical Centre.
Celková suma alokovaná na program je 30 000 eur.
Max. podpora jedného žiadateľa je do výšky 2 000 eur.
Časový harmonogram programu:
2. októbra 2017 - Otvorenie programu
3. novembra 2017 - Uzávierka prijímania žiadostí
K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa
uskutočnia od 1. januára 2018 do 31. júla 2018. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie
informovaní písomne najneskôr do 11. decembra 2017.
Bližšie info: http://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred

Podporíme inovatívne projekty v oblasti IT!
Nadácia Tatra banky grantovým programom E-Talent podporí aktívne skupiny zložené zo
študentov všetkých troch stupňov štúdia, učiteľov a výskumných pracovníkov, ktorí sa venujú
výskumu v odbore aplikovanej a priemyselnej informatiky.
Uzávierka predkladania žiadostí: 3. november 2017.
Plánovaná výška grantu: 25 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/e-talent/

Výzva na projekty cezhraničnej spolupráce
Slovensko – Maďarsko
Úrad vlády v Maďarsku ako Riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom poľnohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom, vyhlásili výzvu na predkladanie
žiadostí o finančný príspevok v rámci tretej prioritnej osi - Posilnenie udržateľnej a kvalitnej
zamestnanosti a pracovnej mobility - Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko.
Výška finančných príspevkov alokovaných na PO3 a súčasnú výzvu je 34 608 080 EUR. Výzva je
otvorená od 8. septembra do 30. novembra 2017.
Vzhľadom na to, že očakávané výsledky prioritnej osi si vyžadujú zložité zásahy - ako prvý krok v
oboch výberových konaniach sú žiadatelia povinní vytvoriť komplexný plán rozvoja nazvaný
Územný akčný plán zamestnanosti [TAPE].
Bližšie info: http://www.skhu.eu./

Výzva pre: Talenty novej Európy
Stredoeurópska nadácia a spoločnosť Slovnaft, a.s. spustili 11. ročník grantového programu
Talenty Novej Európy.
O podporu sa môžu uchádzať výnimočné talenty:
- v oblasti: umenie od 10 do 25 rokov, ZŠ/SŠ/VŠ
- v oblasti: športu od 8 do 18 rokov, ZŠ/SŠ
- v oblasti: veda od 12 do 25 rokov, ZŠ/SŠ/VŠ.
Cieľom programu Talenty Novej Európy je finančným príspevkom pomôcť výnimočne nadaným
deťom a mladým ľuďom v umení, vede a športe ďalej rozvíjať svoj talent.
Školy, umelecké školy, centrá voľného času prevádzkujúce záujmové krúžky často nemajú
dostatok prostriedkov, možností a adekvátne vybavenie na to, aby umožnili nadaným deťom a
mladým ľuďom naplno rozvinúť svoj talent.
Často ani samotní rodičia talentovaného dieťaťa si nemôžu dovoliť podporovať jeho napredovanie
v potrebnej miere, najmä ak nie je v rodine jediným dieťaťom.
Preto CEF a SLOVNAFT už 11. rok prichádzajú s programom, ktorého cieľom je podporiť
výnimočné mladé talenty, ktorých rozvoj by nemal byť potlačený alebo oslabený z finančných
dôvodov.
Prihlásiť sa je možné len na internete cez online formulár.
Prihlášku je potrebné online vyplniť a odoslať do 23. októbra 2017.
Bližšie info: https://www.tne.sk/#about-program

Výzva č. SRIN 1/2017 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie
na podporu projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre
budovanie rozumných obcí a miest v SR
Kód výzvy: 1163/2017/OFN-6
Zameranie výzvy: Digitalizácia správy obcí a miest a ich služieb obyvateľom
Dátum uzavretia výzvy: 6.11.2017
Oprávnení žiadatelia:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby
podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú
činnosť na území Slovenskej republiky.
Oprávnené projekty:
V rámci tejto výzvy sú oprávnené projekty experimentálneho vývoja a inovácií (ďalej len „projekt“),
ktorých výsledkom bude inovatívne riešenie, t.j. nultá vzorka novovyvinutého prototypu alebo
novovyvinutej služby, najmä v oblastiach:
 mobilné aplikácie s prístupom k verejnému informačnému systému;
 elektronizácia spoplatnených služieb – napr. poplatky, dane;
 systém na včasnú detekciu možných prírodných katastrof a systémy včasného varovania pred
blížiacim sa nebezpečenstvom;
 mobilné aplikácie pre zapájanie obyvateľov do verejných aktivít, napr. upratovacie služby,
športové podujatia; aplikácie, pomocou ktorých môžu občania interaktívne komunikovať so
zamestnancami samosprávy (napr. vo veci správy verejných komunikácií, verejnoprospešných
služieb, životného prostredia, verejného poriadku, ochrany pred požiarmi v samospráve, kultúry a
ochrany kultúrnych pamiatok);
 inteligentné kamerové systémy
– verejné bezpečnostné kamerové systémy;
 akustické a iné digitálne prostriedky monitoringu obyvateľov pre bezpečnosť verejnosti;
 účasť na akceleračnom programe.
Celkový rozpočet oprávneného projektu:
- z dotácie od poskytovateľa dotácie (95% hodnoty oprávneného projektu), z vlastných finančných
zdrojov žiadateľa (5% hodnoty oprávneného projektu).

Bližšie

info:
https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-prekladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie/vyzva-c-srin-12017-oblast-digitalizacie-spravy-obci/index.html

Výzva č. SRIN 2/2017 (oblasť manažmentu dopravy)
Kód výzvy: 1163/2017/OFN-7
Zameranie výzvy: Manažment dopravy
Dátum uzavretia výzvy: 6.11.2017
Oprávnení žiadatelia:
Žiadateľom o poskytnutie dotácie na základe výzvy môžu byť fyzické osoby alebo právnické osoby
podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, ktoré sú registrované na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnikateľskú
činnosť na území Slovenskej republiky.
Oprávnené projekty:
V rámci tejto výzvy sú oprávnené projekty experimentálneho vývoja a inovácií (ďalej len „projekt“),
ktorých výsledkom bude inovatívne riešenie, t.j. nultá vzorka novovyvinutého prototypu alebo
novovyvinutej služby, najmä v oblastiach:
 kamerové dopravné systémy v obciach a mestách
– online pohľady na verejné parkoviská, zber dát o frekvencii pohybu chodcov a dopravných
prostriedkov za účelom kvantitatívneho vyhodnocovania týchto dát pre riadenie dopravy;
 mobilné aplikácie s prístupom k Centrálnemu informačnému systému aktuálneho stavu dopravnej
situácie v obci/meste;
 dopravné informácie
– informácie o dostupnosti taxi, bicyklov, o príchodoch a odchodoch spojov mestskej hromadnej
dopravy, poskytovanie informácií pomocou mobilných aplikácií a webstránok mimo hospodárskej
činnosti;
 riešenia multimodálnej mobility
– kombinovaná preprava tovaru a osôb;
 riešenia autonómnej a inteligentnej dopravy;
 inteligentné parkovanie
– riadenie najkratšej cesty k verejnému parkovaciemu miestu, rezervačné systémy pre bezplatné
verejné parkovanie;
 riadenie dopravy podľa aktuálnych podmienok dopravného prúdu, obsadenosti verejných
parkovísk, vyťaženosti komunikácií, poveternostných, časových a svetelných podmienok;
 účasť na akceleračnom programe.
Celkový rozpočet oprávneného projektu:
- z dotácie od poskytovateľa dotácie (95% hodnoty oprávneného projektu), z vlastných finančných
zdrojov žiadateľa (5% hodnoty oprávneného projektu).
Bližšie
info:
https://www.vicepremier.gov.sk/index.php/investicie/podpora-inovacii/vyzvy-na-prekladanie-ziadosti-oposkytnutie-dotacie/vyzva-c-srin-22017-oblast-manazmentu-dopravy/index.html

Získajte grant na informovanie o úlohách kohéznej politiky
v regiónoch
Pomôžte nám lepšie informovať o úlohách kohéznej politiky a podporovať jej pochopenie v rámci
všetkých regiónov EÚ zapojením sa do výzvy o poskytnutie grantu od Európskej komisie.
Cieľom výzvy okrem iného je:


zvyšovať informovanosť o projektoch financovaných EÚ, najmä prostredníctvom politiky
súdržnosti, a o ich vplyve na život ľudí,




šíriť informácie a podporovať otvorený dialóg o politike súdržnosti, jej výsledkoch, jej úlohe
pri plnení politických priorít EÚ, ako aj o jej budúcnosti,
podnecovať účasť občanov na záležitostiach týkajúcich sa politiky súdržnosti a podporovať
ich zapojenie do procesu stanovovania priorít pre budúcnosť tejto politiky.

Oprávnení žiadatelia musia byť právnické osoby usadené a zaregistrované v členskom štáte EÚ.
Napríklad môže ísť o mediálne organizácie/spravodajské agentúry (televízia, rozhlas, tlač, online
médiá, nové médiá), neziskové organizácie, univerzity a iné vzdelávacie inštitúcie, výskumné
centrá, think-tanky, či orgány verejnej moci.
Minimálna výška grantu bude predstavovať 70 000 EUR a jeho maximálna výška 500 000 EUR.
Grant EÚ bude mať formu náhrady do výšky 80 % skutočných oprávnených nákladov akcie.
Žiadateľ musí zaručiť spolufinancovanie zostávajúcej sumy z vlastných zdrojov. Orientačné trvanie
akcií by malo byť 12 mesiacov (od 1. februára 2018 do 31. januára 2019).
Lehota na predkladanie žiadostí je 16. októbra 2017.
Bližšie info: http://ec.europa.eu/regional_policy/sk/newsroom/news/2017/08/22-08-2017-commission-supports-informationmeasures-relating-to-the-eu-cohesion-policy

OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02
Názov: Podpora zosúladenia rodinného a pracovného života
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/3.2.1/02
Investičná priorita: 3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti
prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a
presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu
Špecifický cieľ: 3.2.1 Zlepšením podmienok pre zosúladenie pracovného a rodinného života
zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): Indikatívna
výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu za zdroje Európskej únie (ďalej len "zdroje
EÚ"), t.j. za ESF, je pre viac rozvinuté regióny 3 300 000,- EUR EUR
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 15.06.2018
Termíny jednotlivých kôl výzvy sú stanovené nasledovne:
- Termín uzavretia 1. kola 15. 01. 2018
- Termín uzavretia 2. kola 28. 03. 2018
- Termín uzavretia 3. kola 15. 06. 2018
Oprávnení žiadatelia:
1. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
2. štátne rozpočtové a príspevkové organizácie
3. obce a mestá
4. združenia miest a obcí
5. VÚC a úrady samosprávneho kraja
6. základné školy, stredné školy, verejné a štátne vysoké školy, špeciálne školy
7. štátne vzdelávacie inštitúcie
8. školské zariadenia a inštitúcie verejného sektora pôsobiace v systéme poradenstva
9. inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, univerzity a vysoké školy, všetky školy, výskumné
pracoviská, vzdelávacie inštitúcie
10. občianske združenie
11. miestne akčné skupiny
12. nadácie
13. mimovládne neziskové organizácie
14. záujmové združenie právnických osôb
15. zamestnávatelia - podnikateľské subjekty.
Oprávnenosť cieľovej skupiny:
V súlade so špecifickým cieľom 3.2.1 OP ĽZ sú oprávnenou cieľovou skupinou pre túto výzvu:
- ženy po materskej dovolenke a ženy, resp. rodičia po rodičovskej dovolenke
- uchádzači o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami
- záujemcovia o zamestnanie s rodičovskými povinnosťami

- uchádzači o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a
rodinného života
- záujemcovia o zamestnanie s dôrazom na osoby s problémami pri zosúlaďovaní pracovného a
rodinného života
- zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami.
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20173.2.102

OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01
Názov: Zefektívnenie súčasných a zavedenie nových nástrojov za účelom zvýšenia aktivity ľudí
ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením
Kód výzvy: OP ĽZ DOP 2017/4.1.1/01
Investičná priorita: 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a
aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti
Špecifický cieľ: 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v
spoločnosti, vrátane na trhu práce
Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ): zo zdrojov
Európskej únie je vyčlenených 15 000 000 EUR, z toho 11 355 000 EUR je vyhradených pre
menej rozvinuté regióny a pre viac rozvinuté regióny 3 645 000 EUR
Výzva vyhlásená od: 09.10.2017 do: 02.04.2018
Termín uzavretia výzvy: 02.04.2018
Oprávnení žiadatelia:
V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi
nasledujúce subjekty:
 Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
 štátne rozpočtové, príspevkové organizácie a mimovládne neziskové organizácie
 obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto
 združenia miest a obcí
 VÚC, úrady samosprávneho kraja a právnická osoba, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom
je VÚC
 záujmové združenie právnických osôb
 poskytovatelia sociálnych služieb
 subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 občianske združenia
 miestne akčné skupiny
 nadácie
 Slovenský Červený kríž
 zamestnávatelia – podnikateľské subjekty
 subjekty sociálnej ekonomiky.
Oprávnenosť cieľovej skupiny:
V súlade so špecifickým cieľom 4.1.1 OP ĽZ sú oprávnenými cieľovými skupinami:
 deti
 mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy
– NEET
 rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny
 nízkopríjmové domácnosti
 osoby so zdravotným postihnutím
 marginalizované skupiny, vrátane Rómov
 jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením
 zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo
sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore
 deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
 znevýhodnený uchádzač o zamestnanie
 deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany
detí a sociálnej kurately

 žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou
 verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb
 subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
 subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme.
Bližšie info: https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20174.1.101

Výzva č. 2/2018
Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu
umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti
Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č.
2/2018 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
- 2.3.1 Vydávanie a distribúcia tlačených časopisov,
- 2.3.2 Vydávanie internetových časopisov
- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
- 1.5.4 Literárne prehliadky, festivaly, súťaže,
- 1.5.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – literatúra,
- 4.4.1 Tradičná ľudová kultúra a folklorizmus,
- 4.5.1 Postupové súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti.
Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 30.10.2017.
Bližšie info: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2018/189-vyzvy-2018/361-vyzva-c-2-2018

Nápad pre 3 generácie
Nadácia Poštovej banky sa preto opätovne rozhodla podporiť aktivity dobrovoľníkov a otvára 3.kolo
úspešného grantového programu Nápad pre 3 generácie.
Cieľom nášho grantu je podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im
v tejto uponáhľanej dobe stráviť spoločne čas a zároveň pomáhať. Nápady, ktoré spájajú tri
generácie nám môže verejnosť zasielať od 26.septembra, pričom maximálna výška finančnej
podpory pre jeden projekt je 2 000 Eur. Radi podporíme trojgeneračné nápady
z oblasti vzdelávania, športu, sociálnej starostlivosti, zdravého životného štýlu, obnovy a úpravy
verejných priestranstiev.
Témy tohto ročníka:
- sociálna starostlivosť
- zdieľanie skúseností, zručností a vedomostí – podpora vzdelávania
- aktívne využitie voľného času, rozvoj telovýchovy
- obnova/ úprava verejných priestranstiev
- zdravý životný štýl a voľnočasové aktivity
Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu?
- aktívni občania a iniciatívy
- verejnoprospešné organizácie
- školy, škôlky
- zariadenia pre seniorov
- samosprávy
Jeden subjekt môže zaslať do grantového programu maximálne jeden nápad.
Prihláste svoj nápad do 7. novembra 2017.
Bližšie info: http://www.nadaciapostovejbanky.sk/nase-projekty/projekty-2017-prehlad#26534

Súťaž ENVIROMESTO
Slovenská agentúra životného prostredia si Vám dovoľuje oznámiť, že 20. septembra 2017 bol
vyhlásený prvý ročník súťaže ENVIROMESTO. Cieľom súťaže je podporiť a oceniť mestá
zodpovedné k svojim obyvateľom, ktoré aktívne uplatňujú environmentálnu politiku vo svojich
rozvojových dokumentoch a realizáciách, podporiť Európsky týždeň mobility 2017.
Súťaž je vyhlásená v nasledovných oblastiach:
 ochrana prírody a krajiny, zelená infraštruktúra,
 mestská mobilita,
 adaptácia na zmeny klímy,
a kategóriách:
 aktívna samospráva,
 originálna aktivita,
 trvalé opatrenie.
Do súťaže ENVIROMESTO sa môže prihlásiť každé slovenské mesto (obec so štatútom mesta),
ktoré dokáže prezentovať príkladné aktivity, nápady a iniciatívy. Uzávierka prijímania prihlášok
súťaže je stanovená na 10. 11. 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdávanie
cien sa uskutoční 23. 11. 2017 na konferencii Životné prostredie miest v Žiline.
Bližšie info: http://www.sazp.sk/zivotne-prostredie/starostlivost-o-zivotne-prostredie-3976/enviromesto/

Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2018
Program je zameraný na podporu kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím s telesným, mentálnym, zrakovým, sluchovým postihnutím, vrátane osôb s psychickými
ochoreniami a ochrany duševného zdravia), seniorov (aktívne starnutie, medzigeneračná
solidarita), osôb žijúcich v marginalizovaných rómskych komunitách, detí a mládeže
z detských domovov, reedukačných zariadení, diagnostických centier, liečebno-výchovných
sanatórií a resocializačných zariadení.
V rámci programu Kultúra znevýhodnených skupín ide o tieto podprogramy:
podprogram 2.1 Živá kultúra,
podprogram 2.2 Periodická tlač,
podprogram 2.3 Neperiodická tlač,
podprogram 2.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry osôb so zdravotným postihnutím.
Minimálna výška spolufinancovania projektu, na ktorý sa dotácia požaduje,
je 5 % z celkového rozpočtu projektu.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 9. november 2017 (vrátane)
Žiadateľom o poskytnutie môže byť:
a) fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a ktorá dovŕšila vek 18
rokov,
b) fyzická osoba oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky a právnická osoba
oprávnená na podnikanie na území Slovenskej republiky
c) vyšší územný celok alebo obec,
d) rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je vyšší územný
celok alebo obec,
e) občianske združenie so sídlom na území Slovenskej republiky
f) nadácia so sídlom na území Slovenskej republiky
g) záujmové združenie právnických osôb, ak je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej
republiky
h) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby so sídlom na území Slovenskej
republiky
i) neinvestičný fond so sídlom na území Slovenskej republiky
j) vysoká škola so sídlom na území Slovenskej republiky,
k) registrovaná cirkev alebo náboženská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky
a právnická osoba, ktorá odvodzuje svoju právnu subjektivitu od cirkvi alebo náboženskej
spoločnosti
l) Matica slovenská
m) právnická osoba podľa osobitného predpisu.
Bližšie info: http://www.culture.gov.sk/vdoc/794/kultura-znevyhodnenych-skupin-2018-2bd.html

Grantový program „Kvalita vzdelávania“
Uzávierka: 20. október 2017
Maximálna výška grantu: 5 000 eur
Ambíciou grantového programu „Kvalita vzdelávania“ je priblížiť vzdelávací proces na
slovenských vysokých školách nielen moderným štandardom vzdelávania svetových
renomovaných vzdelávacích inštitúcií, ale aj reálnym potrebám praxe.
Má prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného programu, predmetu, témy alebo oblasti
vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové moderné poznatky a informácie z prostredia
domácej či zahraničnej vedy.
Hlavným kritériom predkladaných projektov by mala byť inovatívnosť, k ďalším patrí:
 medzinárodná spolupráca
 prepojenie na prax
 udržateľnosť zmien
Projekty je nutné predložiť prostredníctvom registračného formulára.
Bližšie info: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/kvalitavzdelavania/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Nadacia-Kvalita-vzdelavania-09-102017_SE_RLSA_fazaSEE&utm_term=grant-nadacia-tbobecna&utm_content=5%20000%20%E2%82%AC%20na%20t%C3%ADmov%C3%BD%20projekt&gclid=EAIaIQobChMI6pikbr51gIVdxbTCh3p5QnHEAAYASAAEgLIavD_BwE

V Ý Z V A na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku na financovanie prevádzkových nákladov MAS
spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD
Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23
Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”)
Prioritná os: 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou
Investičná priorita: 5.1 – Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného
komunitou
Špecifický cieľ: 5.1.1 – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a
inovácii
Aktivita: Financovanie prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania
stratégií CLLD
Financovanie projektu:
Zdroje EÚ (EFRR) = 95%, spolufinancovanie zo zdrojov prijímateľa = 5%.
Uzavretie hodnotiaceho kola 1: 30.11.2017
Uzavretie hodnotiaceho kola 2: 19.01.2018
Oprávnenosť žiadateľa:
miestne akčné skupiny - združenia založené v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov
v znení neskorších predpisov, ktorým bol Rozhodnutím o schválení stratégie miestneho rozvoja
vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny (ďalej aj „Rozhodnutie o MAS“)
udelený štatút miestnej akčnej skupiny a schválená stratégia v rámci výzvy 21/PRV/2017.
Oprávnenosť aktivít realizácie projektu:
V rámci špecifického cieľa 5.1.1 a tejto výzvy je hlavnou aktivitou projektu Financovanie
prevádzkových nákladov MAS spojených s riadením uskutočňovania stratégií CLLD a podpornou
aktivitou Financovanie paušálnych výdavkov.
Realizácia oprávnených aktivít projektu priamo súvisí s úlohami, ktoré bude vykonávať MAS v
zmysle ustanovenia článku 34 ods. 3 písm. c) – g) Nariadenia 1303/2013 a ustanovenia § 30 ods.
1 zákona č. 292/2014.
Výzva má charakter podpornej výzvy na aktivity v zmysle čl. 35 ods. 1 písm. d) Nariadenia
1303/2013 v rámci uskutočňovania stratégií miestneho rozvoja a ďalších úloh v zmysle čl. 34 ods.3
Nariadenia 1303/2013.
Minimálna výška príspevku: nie je stanovená.
Maximálna výška príspevku: 140 000 €.
Bližšie info: http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1124&navID2=1124&sID=67&id=12138

Zelený vzdelávací fond
Slovenská agentúra životného prostredia oznamuje, že v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu je
možné od 20. 10. 2017 podávať žiadosti o podporu projektových zámerov.
Témy pre Oznámenie o podpore projektových zámerov č. 1/2017
Podpora nízkouhlíkovej mobility a opatrení na znižovanie emisií (alternatívne spôsoby dopravy,
podporné aktivity na využívanie MHD, bicyklov, budovanie dopravných ihrísk, cyklotrás, zdieľanie
bicyklov, atď.).
Príležitosti prechodu na obehové hospodárstvo (racionálne a efektívne využívanie zdrojov,
životný cyklus produktov, udržateľná spotreba, triedený zber odpadov, odstraňovanie malých
nelegálnych skládok odpadu, predchádzanie vzniku odpadov, – 5R „refuse – reduce – reuse –
recycle – rot“, alternatívne prírodné stavebné materiály, atď.).
Rozvoj zelenej infraštruktúry s cieľom zlepšiť kvalitu života (zvýšenie podielu zelených plôch v
okolí školských a neškolských zariadení – napr. inštalácia mobilnej zelene; inštalácia ukážok
zelených striech a zelených stien; podpora problematiky zdravých budov, dažďové záhrady,
záhony a záhrady, vegetačné koreňové čistiarne odpadových vôd, revitalizácia vodných tokov v
intraviláne, modernizácia zelených parkov, výsadba stromových alejí, revitalizácie brehových
porastov v intravilánoch obcí miest, atď.).
Ekoinovácie (inovačné výrobky, technika, služby a procesy, ktoré sú zamerané na predchádzanie
negatívnym environmentálnym vplyvom alebo ich obmedzovanie, posilňujú odolnosť voči
environmentálnym tlakom, zefektívňujú existujúce technologické procesy, služby a produkty tak,
aby dochádzalo k pozitívnym zmenám na životnom prostredí smerom k trvalo udržateľnému
rozvoju).
Podporované aktivity pre Oznámenie o podpore projektových zámerov č. 1/2017:
- environmentálna výchova (výchovné programy, praktická environmentálna výchova v teréne,
hry, súťaže, interaktívne aktivity, koncerty, ekocentrá)
- environmentálne vzdelávanie (výučbové programy, praktické environmentálne vzdelávanie v
teréne, prednášky, konferencie, semináre, tréningy, prezentačné dni, tvorivé dielne, interaktívne
aktivity, besedy, festivaly, publikačné aktivity, ekoučebne, didaktické pomôcky na
environmentálne vzdelávacie aktivity)
- environmentálna osveta (odborné prednášky, konferencie, semináre, prezentačné dni, tvorivé
dielne, interaktívne aktivity, besedy, festivaly, výstavy)
Oprávnení žiadatelia
- občianske združenia,
- záujmové združenia právnických osôb,
- nadácie,
- neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby s environmentálnym zameraním
Maximálna výška finančnej podpory, o ktorú môžu oprávnení žiadatelia v rámci Oznámenia o
podpore č. 1/2017 žiadať, je stanovená nasledovne:
projektové zámery s regionálnym rozsahom: 5.000 €
projektové zámery s celoslovenským rozsahom: 10.000 €
Podmienkou získania finančnej podpory je spolufinancovanie príjemcu podpory a to vo výške 5%
požadovanej sumy.
Uzávierka prijímania žiadostí o podporu zo ZVF – 1. december 2017.
Bližšie info: http://www.zelenyvzdelavacifond.sk/
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